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FOA’s kommentarer til forenkling af klageadgangen 

 

Begrænsning af lægmænds deltagelse i klagesager svækker borgerens 

retssikkerhed. 

FOA betragter det som en garanti for retssikkerheden, at klagesagen behandles ved møde, 

med deltagelse af beskikkede medlemmer. Vi er bekymret over, at endnu flere sager bliver 

afgjort af jurister. Jurister er dygtige til at fortolke lovgivning, men jurister befinder sig oftest 

meget langt fra en LO-arbejders arbejds- og hverdagsliv.  

Med hensyn til sager om lediges muligheder i beskæftigelsessystemet, så kender de faglige 

repræsentanter erhvervs- og uddannelsesmulighederne på det lokale arbejdsmarked  

Med hensyn til sager om nedsat arbejdsevne mv., så har de faglige repræsentanter stor 

erfaring i, hvordan sager bliver varetaget af myndighederne på godt og ondt. Vi ser mange 

afgørelser, som ikke harmonerer med de reelle muligheder på arbejdsmarkedet 

Vi ved, at de af vores repræsentanter, der er blevet interviewet i forbindelse med 

evalueringen, er kommet med mange eksempler på vigtigheden af at bevare disse 

kompetencer i klagesystemet, men at de ikke mener at være kommet tilstrækkeligt til deres 

ret i den skriftlige rapport om evalueringen 

Lovforslaget begrunder den forenklede klagestruktur ud fra praksis i dag, hvor kun et fåtal af 

sagerne behandles af det samlede nævn, da de fleste afgørelser er formandsbeslutninger. FOA 

vil omvendt argumentere for, at antallet af mødesager bør øges med den nødvendige tid for 

lægmænd og ansatte. At argumentere ud fra laveste fællesnævner vil vi tage afstand fra. For 

at forhindre en fortsættelse af den glidende tendens, at flere og flere sager behandles 

administrativt, vil vi foreslå, at det i loven bliver fastsat en øvre grænse for hvor mange sager 

der kan behandles administrativt. 

Ensartet praksis er ikke altid en fordel 



Lovforslaget argumenterer for fordelen ved ensartet praksis i hele landet. Ensartethed er ikke 

altid en fordel. Kendskab til arbejdsmarkedets behov, når der skal tages stilling til eksempelvis 

jobplaner for ledige, revalidering, aktive tilbud osv. kvalificerer afgørelsen. 

At centralisere klagebehandlingen til Ankestyrelsen vil give risiko for, at dette lokale kendskab 

bliver udvandet, medmindre principielle afgørelser træffes geografisk samlet i bunke. 

Tilgang i klagesager og hjemviste sager 

At argumentere med stigende antal klager og stram økonomi i statsforvaltningen peger mere i 

retning af, at der er noget galt med de kommunale afgørelser end at ty til at begrænse 

klageadgangen. Statistikker viser, at mange sager hjemvises og færre ændres. Der er behov 

for at vurdere de mange hjemvisninger og især, hvad der kommer ud af de hjemviste sager. 

Det er FOAs erfaring, at de hjemviste sager lider en krank skæbne i kommunerne. For det 

første må vi rykke for at sagerne vurderes på ny. Dernæst fastholdes de fleste af afgørelserne. 

Vi tør ikke tænke på, hvordan det går de borgere, som ikke får hjælp fra deres faglige 

organisation. Vi vil opfordre ankestyrelsen til fremover at følge op på de sager, som hjemvises. 

Dette kunne ske ved, at man i lighed med indførelse af et standard klageskema også indfører 

et standard skema til kommunerne for sager, der er hjemvist, således at disse nye afgørelser 

efterfølgende sendes til Ankestyrelsen. 

Det fremgår, at det standardiserede klageskema skal mindske kommunikationen med 

kommunerne. FOA forventer, at dette skema ikke skal erstatte fremsendelse af alle sagens 

akter med risiko for at kommunerne vil undlade at oplyse sagen fuldstædigt. 

Statsforvaltningen rådgivning af kommunerne 

Den uddannelsesvirksomhed, som foregår i dag fra Statsforvaltningerne til kommunerne, vil gå 

tabt. De kommunale sagsbehandlere vil miste kendskabet og den uformelle gode kontakt til de 

ansatte i Statsforvaltningen. Muligheden for at ringe til en ansat og ”stille et dumt spørgsmål” 

og få et godt råd, vil forsvinde. 

Tidspunktet er uheldigt pga. førtidspensions- og fleksjobreformen 

Pga. netop vedtagen lov om en række ændringer af førtidspension og fleksjob er det uheldigt 

at ændre strukturen netop, hvor der skal træffes nye og principielle afgørelser til fastlæggelse 

af praksis. Nye ansatte vil få nye områder og hidtidig erfaring og praksis vil forsvinde. 

Skønsmæssige afgørelser til votering 

Det fremgår af lovforslaget at lægmændene skal præsenteres for et begrænset antal 

klagesager (op til 1200) af skønsmæssige karakter hovedparten dog til skriftlig votering.  Vi er 

bekymrede over, at hovedparten af sagerne behandles skriftligt. Derved mistes muligheden for 



at drøfte sagerne under behandlingen. Forslaget kompenserer på ingen måde den forringede 

retssikkerhed ved den begrænsede klagemulighed 
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